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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 436/UBND-KT&HT Văn Lãng, ngày 06 tháng 3 năm 2023 
V/v tăng cường các biện pháp nâng 

cao hiệu quả công tác bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông trên địa bàn 

huyện. 

 

 

 

                 Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 223/UBND-KT ngày 01/3/2023 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.  

Trong hai tháng đầu năm 2023 tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện 

còn diễn biến phức tạp. Để tạo chuyển biến tích cực tình hình trật tự ATGT, góp 

phần phòng ngừa TNGT trong thời gian tới, tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý 

nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của 

Nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT, UBND huyện đề nghị các cơ 

quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp 

tục thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các  cơ quan, ban, ngành , các tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các 

xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự 

ATGT và công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng bằng những hình thức 

như trên các trang thông tin, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn 

và tuyên truyền trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, doang nghiệp, cơ sở giáo dục, khu dân 

cư để tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tâm lý, ý thức của toàn thể cán bộ, đảng 

viên và nhân dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là hình 

thành văn hóa, thói quen “ Đã uống rượu, bia không lái xe”; đồng thuận, ủng hộ 

công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. 

Nghiêm cấm lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, cán bộ, công chức, viên chức 

can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự ATGT của lực lượng 

chức năng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan quản lý nhà nước vi phạm quy 

định về trật tự ATGT. 

2. Công an huyện: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường 

thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ trên các tuyến đường, địa bàn để 
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phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT, 

tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá trọng tải, quá khổ, cơi nới 

thành thùng… với tinh thân “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đối với các 

trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước, thực hiện thông báo 

đến cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định và 

năng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu, kho, bến 

bãi, mỏ khai thác vật liệu, nơi tập kết hàng hóa… trên địa bàn, tổ chức tuyên 

truyền, cho các cơ sở trên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật 

về quản lý, vận tải hàng hóa tham gia giao thông. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT huyện Văn Lãng: Chỉ đạo các 

trường học tăng cường hoạt động tuyên tuyền về trật tự ATGT, phối hợp lực lượng 

Công an triển khai, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; phối 

hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tổ 

chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn 

hóa ứng xử khi tham gia giao thông…, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh 

thường xuyên nhắc nhở, giao dục con em mình tự giác chấp hành pháp luật, các 

quy tắc an toàn khi tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môt ô, 

xen gắn máy, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có 

Giấy phép láy xe…  

4. UBND các xã, thị trấn: Tiến hành rà soát, làm việc với các nhà hàng, quán 

ăn và các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa 

bàn để phối hợp tuyên truyền, vận động khách hàng chấp hành nghiêm các quy 

định của pháp luật về không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã 

sử dụng rượu, bia; có biện pháp phù hợp để người đã sử dụng rượu, bia không điều 

khiển phương tiện giao thông. 

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng KT HT huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bế Văn Nhớ 
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